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Zjevení 5, 1–9 

 
1 

I viděl jsem po pravici sedícího na trůnu knihu popsanou vnitř i zevnitř, zapečetěnou 

sedmi pečetmi.
 2 

A viděl jsem anděla silného, volajícího hlasem velikým: Kdo jest 

hoden otevříti tu knihu, a zrušiti pečeti její?
 3 

I nemohl žádný, ani na nebi, ani na zemi, 

ani pod zemí, otevříti té knihy, ani pohleděti do ní.
 4 

Pročež já plakal jsem velmi, že 

není nalezen žádný, kdo by hoden byl otevříti a čísti tu knihu, ani pohleděti do ní.
 

5 
Tedy jeden z těch starců řekl mi: Neplač. Aj, svítězilť lev, ten kterýž jest z pokolení 

Judova, kořen Davidův, aby otevřel tu knihu, a zrušil sedm pečetí jejích.
 6 

I pohleděl 

jsem, a aj, mezi trůnem a čtyřmi těmi zvířaty a mezi těmi starci Beránek stojí jako 

zabitý, maje sedm rohů a sedm očí, jenž jsou sedm duchů Božích, poslaných na všecku 

zemi.
 7 

I přišel a vzal tu knihu z pravice toho, kterýž seděl na trůnu.
 8 

A jakž vzal tu 

knihu, hned těch čtvero zvířat a těch čtyřmecítma starců padlo před tím Beránkem, 

majíce jeden každý z nich harfu, a báně zlaté plné vůně, jenž jsou modlitby svatých.
 

9 
A zpívali píseň novou, řkouce: Hoden jsi vzíti tu knihu, a otevříti pečeti její. Nebo jsi 

zabit, a vykoupils nás Bohu krví svou ze všelikého pokolení a jazyku a lidu i národu. 

 

 

• Události posledních dní nás přesvědčují o tom, že normální život se může změnit 

velmi rychle. 

• Nevíme, jak bude dlouho trvat, než nastanou události popsané v knize Zjevení. 

• Víme ale, že jediný, kdo má moc tyto události odtajnit a uvést do chodu (odpečetit), 

je Pán Ježíš. 

• Jen On sám také určuje jejich smysl. 

• Jedinou pevnou nadějí v těchto dnech zůstane pokorný vztah k němu samotnému 

jako Králi a tomu, kdo pevně stojí za během života. 

 

 

 


